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Över 370 år av tradition
Booforge Steel har en lång tradition – det var redan 1646 det hela
började, med genuint hammarsmide i Karlskoga. Smidet fortsatte många
år i Alfred Nobels välkända företag Bofors.
Denna långa erfarenhet har utvecklat Booforge Steels unika
materialexpertis och höga kvalitet. Vi är idag en ledande aktör inom våra
produkter: lyftgafflar (Fork) och friformssmide (Form).

Forks

Booforge Steel är en världsledande tillverkare av specialgafflar. Med
lyftkapacitet upp till 150 ton, är våra gafflar idealiska för krävande
applikationer som kräver extrem styrka. Vår framgång ligger delvis i vårt
unika högkvalitativa material – ett material som utvecklats genom många
år av erfarenhet.
Materialet i kombination med vår produktionsprocess av skräddarsydda
produkter till kundens specifika krav och behov, ger oss en unik och
välförtjänt position på marknaden.
Produktkatalogen inkluderar även vissa tillbehör och standardgafflar.

Form

Sällan har termen ”Made in Sweden” varit mer passande. Det är exakt
vad ni får när ni låter oss friformssmida åt er. Alla produkter är smidda i
Sverige och av erfarna smeder. De har lång erfarenhet och stor kunskap
inom friformssmide, särskilt för applikationer som kräver komplexa
former, små serier och extrem styrka.

En lösning med styrka
Gaffeltillverkning

Vi har specialiserat oss på skräddarsydda blanks eller svetsade
gafflar. I tillägg till svetsning inkluderar vår färdigställning bearbetning,
provning och målning, utifrån våra kunders behov.
Vi har ett brett utbud av högkvalitativa material för lyftgafflar, med
huvudfokus på RO 651. När extra styrka krävs använder vi HRO
774. Detta unika material ger förutsättningar för tunna profiler med
bibehållen hög kapacitet. Våra kunder kan också vid behov få gafflar i
rostfritt eller andra typer av stål.

Gaffeltyper inkluderar:
- Stora gafflar med kapacitet upp till 150 ton
- Stengafflar
- Inverterade gafflar
- Terränggafflar
- Skräddarsydda gafflar
Vi erbjuder gaffelbärare på begäran.
All produktion sker i enlighet med vårt kvalitetssystem, som är
certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 3834-2.

Friformssmide

Stänger

Material så som låglegerat stål, rostfritt
stål, aluminium, titan med mera, smider
vi på plats i Karlskoga. Vi hanterar vikter
mellan 10 och 3000 kg per styck.

Plattstång

Vad vi än smider så kan ni förvänta er
kvalitet, säkra leveranser av både smått
och stort, såväl som kundanpassad
Axlar
service och support. Hos Booforge Steel
Axlar med fläns
kommer kunden först och vi arbetar i nära
samarbete med er för att möta upp till era
behov och förväntningar.

Rundstång

Stavaxlar

Excentrisk axel

Runda produkter
Rondeller

Ringar		Brickor med stift

Lokala produkter…Global förmåga.
Ring oss – vi är redo att hjälpa!

Americas:

Asia Pacific:

Cascade Forks Division

• Cascade Australia +61 7 3373 7300

Tel: 877-227-2233

• Cascade China – Hebei +86 318 442 6222
• Cascade India +91 77200 25745
• Cascade Japan +81 6 6420 9771
• Cascade New Zealand +64 9 273 9136

Europe:
Booforge Steel
Karlskoga, Sweden
Tel: +46 586 24 58 00
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• Cascade South Korea +82 32 821 2051

